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Geslaagd Papendal
Voor de zomerstop gingen Twan, Pascal, Kim, Anja, Tom, Elion en Dyon
naar Papendal. Waarvan vier examen kanditadaten;
Dyon voor 2e kyu (bruine band)
Tom en Elion voor 1e kyu (bruine band met streep)
Anja voor Sho dan (zwarte band)
Dyon had de primeur en mocht als eerste „alleen“ met diverse Shihans mee
om zijn kunnen te vertonen. Op later tijdstip gingen de andere 3 Yin Yangers,
een 3 uur slopend technische examen tegenmoet.
Verder werd er een programma afgewerkt met 5 trainingen per dag, waarbij
alle facetten de aandacht kregen, zoals techniek, fysiek en een dosis fun
hoorde er ook bij.
Het examen vechten voor alle examen kanddiaten was op Maandag.
Het sparren gaat in een hoog tempo, zonder drink of rustpauze, met steeds
een andere frisse tegenstander. Het is een mentale strijd tegen jezelf.
Dyon moest 10 partijen
Tom en Elion, 15 partijen
Anja, 20 partijen
Door de intensieve trainingen, de
wilskracht en de samenhorigheid, die
onze Shihan aan de leden weet te
inspireren, kwam maandagmiddag het
verlossende antwoord.
Alle Yin Yangers zijn geslaagd!
De Shihan kreeg ook zijn certificaat
voor de 6e Dan uitgereikt, die vorig jaar al gepromoveerd was door
Shihan Loek Hollander, 10e Dan.
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Exameneisen
De exameneisen zijn uitgebreider op onze website gezet.
Nu kun je buiten de eisen, ook een woordenlijst inzien en het theoretische
examen is omschreven.
Dus kun je, jezelf nog beter voor bereiden voor je examen.
De Examens worden tijdig aangegeven, kijk regelmatig in onze agenda.
De eerst komende examens zijn in de eerste week van oktober.
Centrale Jeugd Training
Op 8 september gaan we met 11 yin yangers, waarvan 9 jeugdleden, naar
de CJT in het limburgse Montfort.
Om 9.30u verzamelen we bij de sporthal de Koeweide
(adres: Achter de Hoven 4, 6065 CW Montfort)
Sjors sportief
Ook dit jaar hebben we 3 lesdagen voor Sjors sportief kinderen. Op onze
website staat het logo van Sjors sportief, als je daarop klikt, kom je op hun
site, daar kun je kijken wat dit inhoud voor de kinderen uit Cranendonck.
De grote clubactie
De start met de verkoop van de loten is op 15 september. Voor deze datum
ontvangt ieder lid, 3 loten en een begeleidende brief, met betreffende
informatie. Ook is er een link gemaakt op onze website, deze mag gedeeld
worden op social media. hiermee kunnen we online loten verkopen voor onze
school. De opbrengst van de verkochten loten, gaan naar jullie, ofwel we gaan
voor iedereen een buiten/activiteiten outfit aanschaffen.
Privacy verklaring
Als je aangegeven hebt dat je niet op de foto wilt, op website en/of op social
media, dan zijn deze al verwijderd ( van voorgaande seizoen(en)).
Worden er foto’s gemaakt in groepsverband, dan wordt je uit de groep
gehaald, voor de foto wordt gemaakt. Mochten er algemene foto’s worden
gemaakt, waarop je per ongeluk toch op de foto wordt gezet dan wordt je
onherkenbaar gemaakt.
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40+ weekend
Drie vierde van onze school is 40plusser.
door en voor jullie hebben wij dit weekend
georganiseerd. Dus zorg dat je erbij bent,
inschrijven kan alleen via onze website.

Vestigingstraining
Zaterdag 29 september organiseert
karateschool Mu-Chin Groenlo, de 4e vestigingstraining in de vestigingsstad
Grolle. Er zijn trainingen op verschillende mooie locaties in Groenlo.
Deelname is voor iedere leeftijd. de kosten zijn €7,50 inclusief een lunch.
Wil je mee? Dan geef je, je op bij de Shihan.
Agenda
De activiteiten na de zomerstop
08
09

september
september

22
29

11.00u - 12.00u
12.00u - 13.00u
13.30u - 15.00u
september
september

Centrale Jeugdtraining
Centrale kata- en gevechtstraining,
Sportcentrum Papendal
Papendallaan 9, Arnhem
Kata training beginners (vanaf 12 jaar)
Kata training gevorderde (vanaf 12 jaar)
Gevechtstraining jeugd/senioren (vanaf 8 jaar)
EK Kaliningrad
Vestigingstraining Groenlo

01
03
04
05
07
12-14

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Examen Eindhoven
Examen Eindhoven
Examen Budel senioren
Examen Budel jeugd groep 1 + 2
Centrale kata- en gevechtstraining, Papendal
40+ trainingsweekend

